
WAAROM FLEXWONEN
Actieplan Woningbouw - Meierijstad

Waarom Flexwonen

 Toevoegen door middel van nieuwbouw 
   Doel: van zo’n 400 naar minimaal 600 woningen per jaar. 
   Pijplijn: +/- 6.500 woningen tot 2030.  
   Opgave sociaal: 1.400 woningen tot 2035  
   (o.b.v. 25% sociaal eis).
 
 Transformatie via bestaande bouw 

   Doel: circa 400 woningen.
 
 Flexibele schil 

   Ontwikkelambitie: circa 250 flexwoningen. 
 Flexibele woningen op tijdelijke locaties.

 Snel realiseren van een flexibele schil.

 Tijdelijke oplossing voor de acute druk op een  
   overspannen woningmarkt. 

 Gaat niet ten kosten van reguliere woningbouwopgave, 
   woningen worden na 10-15 jaar weer onttrokken.



VOOR WIE?
Doelgroep Flexwonen

Area zet flexwonen gericht in voor mensen die:

 Onvoldoende inschrijftijd hebben opgebouwd  
   om kans te maken op een huurwoning;

 Met spoed op zoek zijn naar een woonoplossing;

 Niet in aanmerking komen voor urgentieregeling;

 Geholpen zijn met een tijdelijke woonoplossing; 
   in afwachting van een structurele oplossing

 Qua inkomen in aanmerking komen voor sociale huur.

“Onderzoeken inzet 
Flexwonen Leijgraaf  

voor doelgroep jongeren” 

“een fijne wijk is meer dan een optelsom van 
mensen die naast elkaar wonen. Area draagt 

actief bij aan een goede leefbaarheid in wijken”

Leefbaarheid
Area hecht veel waarde aan de 
leefbaarheid in woonwijken:

 Wijkteams & Wijkbeheerder  
   (ogen en oren in de wijk) 

 Apart aanpak voor bemiddeling Flexwonen  
   Directe toewijzing & tijdelijke huurovereenkomst



PLANNING

Q2
2022

Q3
2022

Q4
2022 2023

∙ Van initiatief naar plan
∙ Omgevings-dialoog,      
   plan-uitwerking 

∙ Go – no/go

Vergunningen traject Voorbereiding realisatie 
(infra + bouw)

Realisatie Oplevering

Omgevingsdialoog
19 april   informatiebijeenkomst directe omwonenden

9 mei    interactieve workshop – jongeren

Participatieverslag

Verwerken reacties in voorlopig ontwerp

20 mei   terugkoppeling per mail

Juli / aug  indiening omgevingsvergunning 

Najaar   ter inzage legging vergunningsbescheiden
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Aanzicht galerij - met o.a. gepersonaliseerde woning entree’s

Opgebouwd uit modules van geoogste en biobased 

materialen

IN THE MIDDLE OF OUR STREETIN THE MIDDLE OF OUR STREET

              
   

   
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
   

   
     

    Moestuin

Voor iedereen een fijn thuis!Voor iedereen een fijn thuis!

Circulair & remontabel

MOOS WONINGMOOS WONING

Grote verscheidenheid in uitstraling

Natuurinclusief, groene kopgevels @ galerijblok
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Het ontwerp proces met het  MOOS 
systeembestaat uit:
 
Het kiezen van de woonmix
Het kiezen van de plint verbijzondering 
binnen of buiten het systeem
Het kiezen van de jas (gevel en dak)

Bouwsystematiek 

Start
Wat past er op de locatie? De 
bouwsystematiek van MOOS geeft de 
ontwerper de vrijheid in architectonische en 
stedenbouwkundige inpassing. 

De basis is een module opgebouwd uit 
circulair betonnen vloer met CLT wanden op 
een grid van 3.4x3mx8.8m of 3.4x3mx10.5m

De module kan 2 functies aannemen:

Wonen 
Een technische module met alle techniek en
een persoonlijke module die zoveel mogelijk 
vrije ruimte heeft en daglicht 
Algemene voorziening
Een algemene voorziening van 1,2,3...20 
stramien breed en/of 2 hoog voor 
additionele functies zoals, maar niet beperkt 
tot, een entree, gemeenschappelijke ruimte, 

Ontwerpproces

A

C

B

A 
Woonmix 

De samenstelling 
van A1 resulteert 
in 20 verschillende 
plattegronden. 
De keuze 
mogelijkheid in 
schakelen  
(versprongen/
recht) geeft andere 
kwaliteiten op gebouw 
en woningniveau.
De plattegronden 
kunnen 5 
verschillende 
gebouwtypologien  
worden gerealiseerd.
In verscheidende 
bouw- en 
vormvolumes.

B
Plint verbijzondering
 
Binnen het systeem 
vindt het gebouw 
aansluiting op de 
openbare ruimte 
door middel van 
woningen en/of 
additionele functies 
b1 zoals, maar niet 
beperkt tot, entree, 
gemeenschappelijke 
ruimte, fietsenstalling, 
MOG/BOG. Daarnaast 
is een (deels) 
maatwerk plint een 
hybride oplossing 

De jas

De gevel staat los van de module en geeft 
daardoor eindeloze ontwerp vrijheid. Het 
kan met elk materiaal worden afgewerkt. 
Kopgevels kunnen zowel open of gesloten 
worden gerealiseerd met bijvoorbeeld groen 
en/of pv. Ongeacht de keuze tussen een 
afwerking met groen, pv of een combinatie 
is zowel een plat- als puntdak mogelijk.

Het gebouw kan nu goed landen op de 
locatie en naar wens worden aangepast.
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